
Rolf Persson gratulerar Bomars ägare Bo Tommy Nygård 
ti ll segern i Maidenlöpning den 31 juli.
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När dett a skrivs har sex av årets ått a 
tävlingsdagar på Göteborg Galopp 
genomförts. Styrelsen vill i enlighet med 
sin planering återkomma med aktuell 
informati on ti ll våra medlemmar.

Sommarvädret har ju inte varit så mycket 
att  hurra över men publikti llströmningen 
har trots det varit glädjande god, inte minst 
de gånger den västsvenska riksgaloppören 
Mossgorda startat. Tack vare de nya tälten 
är vi dessutom betydligt mindre väder-
beroende.

Två styrelsemedlemmar fi nns liksom i fj or 
ti llgängliga varje tävlingsdag för att  svara för 
prisutdelningen och för kontakt med med-
lemmarna. Ni fi nner dem i hästägaretältet 

där det fi nns ti llfälle att  dricka en kopp kaff e 
och umgås. Den som vill ha ett  GGS-märke 
att  pryda sig med kan hämta det där.

Medlemsakti viteter.
Två medlemsakti viteter under årets andra 
hälft  är just nu under planering:

•  Om ti llräckligt intresse fi nns kommer en 
subventi onerad bussresa att  arrangeras ti ll 
Norskt Derby på Övrevoll den 28 augusti . 
Närmare detaljer framgår av annons i 
tävlingsprogrammet.

•  Senare i höst planerar vi att  ha ett  öp-
pet medlemsmöte med närvaro av SG:s 
ledning för att  bl. a. informera om den 
fortsatt a utvecklingsplanen för Göteborg 
Galopp.

Svensk Galopps årsstämma 2011.
Vid SG:s årsstämma den 21 maj represente-
rades GGS av fullmäkti geombuden Ronja Ris-
berg, Rolf Persson, Anders Garbratt , Roland 
Johansson, Sewerin Ekman och Lars Gradin.

Vid stämman omvaldes SG:s ordförande 
Hans Hansson på två år. Till ledamöter i 
styrelsen omvaldes Jacqueline Henriksson 
(ordförande i Skånska Fältritt klubben) på två 
år och Bo Helander (ordförande i Svenska 
Fullblodsavelsföreningen) på ett år. 
Jan Kleerup (ordförande i Stockholms 
Galoppsällskap) nyvaldes på två år.

Vi välkomnar nya medlemmar! Blir du medlem nu så gäller det även hela 2012. Bland annat ingår prenummerati on 
av programmet ti ll Göteborg Galopp och ti dningen Galoppmagasinet samt fri entré för två personer ti ll samtliga galoppbanor i 
Skandinavien. Medlemsavgift : 300 kr enskild medlem, 350 kr familjemedlemskap. PlusGiro: 68 00 26-2 eller Bankgiro 768-0150. 
Ange namn, adress, telefon, mobil och mailadress. www.goteborggalopp.se/GGS   www.goteborggalopp.se/gg

”Ordförande har ordet”

Foto och grafi sk form: Charlott e Widell

Inte heller denna gång hade valberedningen 
tagit hänsyn ti ll vårt högst berätti  gade önske-
mål att  en representant för den västsvenska 
galoppen skulle få plats i styrelsen. Under-
tecknad utsågs emellerti d ti ll suppleant i 
SG:s valberedning. Jag hoppas trots att  det 
bara är en suppleantplats att  få möjlighet 
att  arbeta för att  medlemmarna i GGS via en 
styrelserepresentant skall få förbätt rad insyn 
i SG:s verksamhet. Jag behöver emellerti d 
medlemmarnas hjälp att  fi nna en kandidat 
med lämpliga kvalifi kati oner. Så var vänliga 
och kom med förslag!

Fullmäkti ge beslutade enhälligt att  godkänna 
försäljningen av fasti gheten Täby Hästen 1 
och Täby Hästen 2 (Täby Galoppbana) enligt 
ett  avtal tecknat med byggbolagen Skanska 
och JM.
 

Föreslagna stadgeändringar, dels den som 
första gången beslutats på höstmötet 2010 
och dels två moti oner som inlämnats av 
Skånska Fältritt klubben, avfördes från dag-
ordningen av formella men mycket dunkla 
skäl. I stället beslöts att  ti llsätt a en stadge-
kommitt é med uppdrag att  ti ll kommande 
höstmöte komma med förslag ti ll reviderade 
stadgar. Inte heller i denna kommitt é lycka-
des GGS bli representerat. 

Sewerin Ekman

Lördagen den 20 augusti  var det extra festligt med V65, V3, tre Rikshöstar ti ll start, stor bildskärm och stor publik!



Dundee jätt efi n i ett  klassiskt lopp. Andraplatsen 
i Jockeyklubbens Jubileumslöpning, en längd 
bakom fantasti ske Uppercut Acti on, gav eko i 
galoppkretsar förutom dryga 150 000 ti ll ägarna 
Cabinet Racing HB. Henrik Engblom tränar. 
Henrik har också vunnit med The Bishops Joy, 
John Keats, Lika a Charm, Szuma, Lord Devil 
och Zahir. Ett  strålande facit.

John Keat och Natalie Mortensen segrade den 3 juli

Siba, Al Harith och Mossgorda har alla seger-
rosett er på boxdörren nere i Åsa hos Pia.

Nestor Lennart har fått  ta emot Lucky Lucioni, 
Pecoiquen, Lista Lightning och Galvarino i vin-
narcirkeln. Det är hundra procent!

Göteborgs Galoppsällskap Medlemsblad  •  NR 2. Augusti 2011     Sid 2

En 
summering 
av sporten 
i sommar...

Text av Lars-Inge Hägglund, Cute Diamond hälsar

Åsa vann en härlig dubbel i början på som-
maren i Norge. ”Zaidarna” Zafi r och Zit stod för 
bedrift erna. 

Bodil Blomqvist gladde sig extra när Between 
Friends vann ett  häcklopp med dott er Anna på 
ryggen. Dessutom har Rambos Cinderella tre 
fi na andraplatser som lika gärna kunde varit en 
eller annan vinst. 

Susanne Sivrup-Rosenqvist förberedde Bonne 
Geni ti ll vinst på hemmaplan och Susannes 
löft en Promise och Phyxius har placerat sig.

Våra sju proff stränare har ti llsammans, fram 
ti ll dags dato, dragit in mer än 2, 2 miljoner ti ll 
sina hästars ägare. Henrik Engblom, som haft  
ett  fantasti skt år, står för hälft en av summan. 
Imponerande.        
 

Nästan lika framgångsrika som våra proff s är 
våra amatörer. Lott a Månsby har vunnit med 
sina båda ”kanoner” Forward Planning och 
Saint Sebasti an. Camilla Moberg har en av de 
mest spännande araberna i sin vård. Joshua 
Brown heter han. Flera vinster och från klarhet 
ti ll klarhet. Mikael Jahreskog är berätti  gat stolt 
över syskonen Hidden Treasure och Hidden 
Fairytail som båda visat framhovarna. Pamela 
Engelbrektsson har tålmodigt jobbat på med sin 
Royal Highness. Och vilket resultat! Vinst och 

”moralisk fyra” i två starter på hemmaplan. Är 
jag ensam om att  tycka ”Hans höghet” påminna 
mycket i storlek, färg och uppsyn om en annan 
kronjuvel? Riksgaloppens okrönte konung Street 
Band! Per Hallqvist med Mr Sabati ni och Rolf 
Persson med Propelino har också bätt rat på 
segerstati sti ken.

Göteborg Galopp är också licensbana för de 
dukti ga amatörtränarna Birgitt a Paulsson och 
Ulla Wiklund-Turén.

Birgitt a har skördat fi na framgångar med pålit-
liga Calendar Girl och färska fyraåringen Alicia 
Island. Den senare god tvåa på Klampenborg 
härom veckan.

Ulla håller Apache Run på gott  löphumör 
och samti digt fi nns en påläggskalv i ståtlige 
Velldone.
 
Våra tvåbenta tuffi  ngar i sadeln förtjänar också 
att  uppmärksammas. Anna Pilroth konsoliderar 
sin ställning som jockey och Nathalie Mortensen 
är en av Skandinaviens mest eft ersökta lärlingar.

 
Två tävlingsdagar kvar, den 18 september 
med Göteborgs Stora Pris som highlight och 
2 oktober. Av traditi on konkurrerar vi allti d, den 
söndagen, om hästmaterialet med Longchamps 
utanför Paris och deras fantasti ska Prix de 
l´Arc-helg. 2010 startade Gharraa på Göteborg 
Galopp. 2011 är det meningen att  stoet skall 
starta på Longchamps. Se där! Det kallar jag 
utveckling!

Njut av en härlig höst i galoppens tecken. 
 
Hälsar
Lars-Inge

Eft er en succeartad V65 omgång på Göteborg Galopp känns det roligt att  
summera sommarens sportsliga framgångar. Och de är många!
Här ett  litet axplock.

Siba segrade med Manuel Santos den 5 juni

Hidden Fairytale och Marti n Rodriguez vann den 3 juli

Saint Sebasti an och PA vann den 20 augusti 

Glada Natalie Mortensen och Royal Highness vann den 
31 juli
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Göteborgstränad arab trea på Ascot! Pia Höiom-tränade Gharraa 
gjorde en jätt eprestati on i det engelska Arabderbyt på Ascot den 
23 juli. Shane Karlsson red skimmelstoet över mållinjen som god 
trea, endast en hals bakom tvåan Qatarägda Divamer. Vann gjorde 
Kiss de Ghazal från Frankrike. Tredjeplatsen var värd 8 716 Euro. 
Det engelska arabderbyt ingår i den internati onella serien The 
President Of The UAE Cup (Gr 1 PA) och reds inför ca 35 000 
åskådare på anrika Ascot. 
–  Gharraa är uppfödd i Irak av sin ägare Mohammed Al Nujaifi  och 
han var mycket nöjd med prestati onen och därför förbereder vi nu 
Gharraa inför ett  Grupp 1-lopp för 4-åriga arabston på Longchamp 
i Paris den 1:a oktober, avslutar Pia. 

Flashline vann med halva Täbys upplopp den 20 juli. Täby Maraton 
(4 219 meter) var ingen match för femårige Flashline och Manuel 
Marti nez. Segermarginal hela 19,5 längder! – Får Flashline bara 
bestämma, utan att  man bråkar med honom för mycket, håller 
han allti d farten in i mål, säger tränaren Christer Hederud.

Rikshästen Mossgorda 
rik på knappar. 
Mossgorda har löpt upp ti ll våra 
förväntningar men vi vet att  det fi nns 
mera att  hämta om vi bara hitt ar de 
rätt a knapparna. Med öronkappa 
hoppas vi att  få honom lite lugnare 
och mer fokuserad i loppen. 
Mossgorda fungerar väldigt bra i den 
dagliga träningen och det är en mycket 
fi n häst med bra kapacitet. 
– Men det är ju det här med alla knap-
parna, skratt ar Pia avslutningsvis. 

Henriks nyförvärv History Girl lika överlägsen. Vann en treårslöpning 
på Täby över 2 400 meter den 6 augusti . Jockey var stallets lärling, och 
ti llika stoets ägare, Nathalie Mortensen. Nathalie satt e in slutstöten 
en bit in på upploppsrakan och segermarginalen blev dryga 9 längder. 
Fortsätt ning följer.

Trion som 
imponerat stort
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Följ oss på:     
www.hoiom.se      
www.riksgaloppen.se      
htt p://twitt er.com/#!/StallPoseidon       
htt p://widellgalleri.jalbum.net


